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CEIC Data: Economic Database System   ฐานข้อมูล เศรษฐกจิ และการเงนิ  
 
Company Profile  
 

 บรษิทัก่อตัง้เมื่อปี 1992 
 มคีวามโดดเด่นดา้นขอ้มลูธุรกจิและเศรษฐกจิ ทีเ่ป็นตวัเลข Time Series ของ ประเทศทัว่โลก  
 จุดแขง็ของเราคอื ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้ง มคีวามรวดเรว็ในการรบัสง่ขอ้มลู และครอบคลุมขอ้มลูไดท้ัว่ถงึ 
 เป็นบรษิทัในเครอืของ บรษิทั ISI Emerging Markets Group Company 
 ลกูคา้ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย สถาบนัการเงนิชัน้น า ผูบ้รหิารกองทุน หน่วยงานราชการ และสถาบนัการศกึษา 
 มสี านกังานสาขามากกว่า 29 ประเทศทัว่โลก โดยส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี ่นิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และมี

สาขาตัง้อยูใ่นประเทศต่างในเอเชยี เช่น ประเทศฮ่องกง จนี มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และประเทศ
ไทย 

 
Database Coverage 

 
 ฐานขอ้มลูครอบคลุมทัง้หมด 5 สว่น ดงันี้ 

1. ฐานขอ้มลูของประเทศทัว่โลก Global Database 200+ ประเทศ  
2. ฐานขอ้มลูทางเศรษฐกจิและการเงนิรายวนั Daily Database 
3. ฐานขอ้มลูประเทศทีเ่ป็นทีน่่าสนใจแบบเจาะลกึประเทศจนี China Premium Databaseและ
ประเทศอื่นๆเช่น Brazil, Russia, India, Indonesia Premium Database   
4. ฐานขอ้มลูเศรษฐกจิระดบัโลก World Trend Plus Database 

  ลกัษณะข้อมูล 

1. ขอ้มลูจะถูกน ามาจากแหล่งขอ้มลูโดยตรง (Primary Data) อย่าง หน่วยงานรฐัของประเทศต่างๆ และยงัรวมถงึองคก์ร

ระหว่างประเทศอย่าง IMF , องคก์รทัง้ภาคเอกชนและรฐับาล รวมถงึสถาบนัต่างๆ ทัง้ในไทยและต่างประเทศ  

2. การอพัเดตขอ้มลูจะอพัเดตใหไ้ม่เกนิ 3-24 ชม. หลงัจากแหล่งขอ้มลูไดเ้ผยแพรข่อ้มลูโดยอพัเดตผ่านทางระบบ 

ออนไลน์ 

3. ขอ้มลูสถติสิว่นใหญ่จะมกีารเกบ็ยอ้นหลงัตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ยกเวน้จะเป็นขอ้มลูทีม่กีารเกบ็ใหม่ หรอืมกีาร

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดอื่นๆ เช่น กรณีทีม่กีารปรบัฐานขอ้มลูใหม่ หรอื โครงสรา้ง และ รายละเอยีดปลกีย่อยทีท่ า

ใหค้วามหมายขอ้มลูเปลีย่นไป หรอื มกีารเปลีย่นวธีคี านวณ เป็นตน้ 

http://www.ceicdata.com/
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ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการใช้ฐานข้อมูล CEIC DATA 

- เน่ืองจากขอ้มูลของทางบริษทัรวบรวม มาจากหลายแหล่ง ถึงแมว้า่จะเป็นขอ้มูลแบบเดียวกนั ท าให้สามารถท่ีจะ ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

ขอ้มูลได ้โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งข้ึนกบั แหล่งขอ้มูล เพียง แหล่งใด แหล่งหน่ึงเท่านั้น  

- ขอ้มูลท่ีน ามาใส่ ใน CEIC Data บางขอ้มูลจะค่อนขา้งยาก ต่อการเขา้ถึง จากอินเตอร์เน็ต เน่ืองจาก บางฐานขอ้มูลนั้นไดใ้ชเ้จา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินในแต่

ละประเทศ ไปรวบรวมมา และขอ้มูลบางขอ้มูลนั้น ก็ไม่ไดถู้กตีพิมพข้ึ์นไปในทางอินเตอร์เน็ท หรือ บางหวัขอ้นั้น ถูกเผยแพร่ ดว้ยภาษาทอ้งถ่ิน อาทิ

เช่น ภาษาจีน ภาษาอินเดีย ทางบริษทั ก็จะใชเ้จา้หนา้ท่ีท  าการแปล และรวบรวมให้ในรูปแบบของภาษาองักฤษ 

- ฐานขอ้มูล สามารถเก็บไดย้อ้นหลงั 5 ปี จนถึง 60 ปี ซ่ึงในบางกรณี ถา้น าขอ้มูลมาจากเวป นั้น ถา้ขอ้มูลมีการอพัเดตใหม่ ขอ้มูลยอ้นหลงั บาง

ขอ้มูล ก็จะหายไป ในขณะท่ีฐานขอ้มลู ของ CEIC DATA จะไม่มีการลบ จะเก็บขอ้มูลต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ เพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์สามารถเป็นไปได้

อยา่งต่อเน่ือง 

- การอพัเดตขอ้มูล ทางบริษทัยงัมีโปรแกรม ช่วยในการ อพัเดตขอ้มูลอตัโนมติั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปเช็คท่ีฐานขอ้มูล โดยเม่ือไหร่ท่ีขอ้มูล มีการ

อพัเดต ขอ้มูลท่ีถูกดาวน์โหลด มาแลว้ก็จะสามารถท่ีจะถูกอพัเดตไดอ้ตัโนมติั และนอกจากน้ี ในกรณีท่ีขอ้มูลเดิม ท่ีถูกดาวน์โหลดมาแลว้ มีการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ข ทางโปรแกรม ก็จะท าการแกไ้ขขอ้มูลเก่า ของทางลูกคา้ และ ท าการแจง้ให้ทราบโดยอตัโนมติั เพ่ือลดความผิดพลาดของลูกคา้ใน

กรณีท่ีน าขอ้มูลมาใชง้าน  

- ระบบการท างานของโปรแกรม ยงัช่วยนกัวิเคราะห์ในการท างานได ้ เน่ืองจากมีเคร่ืองมือต่างๆในตวัโปรแกรม เช่น การค านวณอตัราการ

เจริญเติบโต, ค านวณเส้นค่าเฉล่ีย, สร้างปีฐานดชันีไดด้ว้ยตวัเอง, หรือแมก้ระทัง่ท  าการพยากรณ์ได ้

- ส่วนตวัขอ้มูลของทาง CEIC DATA ปัจจุบนัครอบคลุมประเทศมากกวา่  200 ประเทศ และ แต่ละประเทศ ก็จะครอบคลุม ในหลายหวัขอ้ เช่น  

ข้อมูลรายได้ประชาชาต ิ(GDP) ซ่ึงสามารถลงไปในรายจงัหวดั หรือ รัฐได ้ ซ่ึงสามารถแยกยอ่ยไดเ้ป็นรายอุตสาหกรรม 

ข้อมูลการผลติ  ซ่ึงสามารถดูขอ้มูลในดา้นการเกษตรของแต่ละประเทศ ท่ีครอบคลุมหวัขอ้ การผลิต การเพาะปลูก หรือ พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการเพาะปลูก 

ข้อมูลยอดขาย  สามารถเขา้ไปดูยอดขายของแต่ละสินคา้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม อาหาร และสินคา้การเกษตรได ้

ข้อมูลการน าเข้าส่งออก  สามารถเขา้ไปดู การส่งออก น าเขา้สินคา้ ของแต่ละประเทศได ้

ข้อมูลการค้าการลงทุน  สามารถเขา้ไปดู และเปรียบเทียบขอ้มูลการลงทุน จากต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนในแต่ละประเทศได ้

ราคาและอตัราเงนิเฟ้อรายสินค้า  สามารถท่ีจะเขา้ไปดูราคาสินคา้การเกษตรและ ราคาอาหารของแต่ละประเทศได ้ เพ่ือสามารถดูเพ่ือเปรียบเทียบ
ศกัยภาพในการแข่งขนั ในประเทศต่างๆ ในกรณีท่ีจะเขา้ไปลงทุน 

ข้อมูลการพยากรณ์  นอกจากน้ีทางบริษทัยงัรวบรวมขอ้มูลพยากรณ์สินคา้การเกษตร และ อาหารจากแหล่งต่างๆซ่ึงบางแหล่ง ไดมี้การพยากรณ์ไป
อีก 10ปีขา้งหนา้ดว้ยเช่นกนั 
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1. ฐานข้อมลูของประเทศทัว่โลก Global Database 
ขอ้มูลของ Global จะมีประเทศทั้งหมด 195+ ประเทศ ซ่ึงจะมาจากทวีปต่างๆ  

**รายช่ือประเทศล่าสุด https://www.ceicdata.com/en/countries  

 Albania  Australia   Argentina 

  Armenia   Bangladesh   Bolivia 

  Austria   Brunei   Brazil 

  Azerbaijian   Cambodia   Canada 

  Belarus   China   Chile 

  Belgium   Hong Kong   Colombia 

  Bosnia & Herzegovina   India   Costa Rica 

  Bulgaria   Indonesia   Dominican Republic 

  Cyprus   Japan   Ecuador 

  Croatia Asia Korea   El Salvador 

  Czech Republic   Laos   Guatemala 

  Denmark   Macau   Honduras 

  Estonia   Malaysia America Jamaica 

  European Union   Myanmar   Mexico 

  Finland   New Zealand   Nicaragua 

  France   Pakistan   Panama 

  Georgia   Philippines   Paraguay 

  Greece   Singapore   Peru 

  Germany   Sri Lanka   Trinidad & Tobago 

  Hungary   Taiwan   United States 

  Iceland   Thailand   Uruguay 

  Ireland   Vietnam   Venezuela 

Europe Israel  Algeria     

  Italy   Bahrain     

  Kazakhstan   Botswana     

  Kosovo   Egypt     

  Latvia   Iran     

  Lithuania   Ivory Coast     

  Luxembourg   Kenya     

  Macedonia   Kuwait     

  Malta   Jordan     

  Moldova   Lebanon     

  Montenegro   Malawi     

  Netherlands   Mauritius     

  
Norway 

 Middle East 

and Africa Morocco 
  

  

  Poland   Nigeria     

  Portugal   Oman     

  Romania   Qatar     

  Russian Federation   Saudi Arabia     

  Serbia   South Africa     

  Slovakia   Syrian Arab Republic     

  Slovenia   Tunisia     

  Spain   United Arab Emirates     

  Sweden   Uganda     

  Switzerland   Yemen     

  Tajikistan   Zambia     

  Turkey         

  Ukraine         

  United Kingdom         

            

 

http://www.ceicdata.com/
https://www.ceicdata.com/en/countries
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ความถ่ีของขอ้มูล รายเดอืน รายไตมาส และรายปี ข้ึนอยูก่บัแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลของแต่ละประเทศ 

โดยแต่ละประเทศจะแบ่งขอ้มูลออกเป็นหลายส่วน ดงัน้ี:  

- บญัชีรายไดป้ระชาชาติ (National Accounts) 

- ขอ้มูลภาคการผลิต (Production MPI/IPI) 

- การขาย การสัง่ซ้ือ การจดัเก็บคลงัสินคา้ และ 
การขนส่ง (Sales, Orders, Inventory and 
Shipments) 

- การก่อสร้าง และ อสงัหาริมทรัพย ์ดชัดีราคาท่ีอยู่
อาศยั ดชันีสินคา้ก่สร้าง Construction and 
Properties  

- ขอ้มูลการคลงัของประเทศ และ หน้ีสารณะ เงิน
คงคลงัการใชจ่้ายภาครัฐ  (Government and 
Public Finance) 

- สถิติจ านวนประชากร และ ตลาดแรงงานอตัรา
การวา่งงาน (Demographic and Labour Market) 

- ยอดขายในประเทศ และ การส ารวจครัวเรือน –
(Domestic Trade and Household Survey) 

- ขอ้มูลอตัราเงินเฟ้อ ดชันีคาคาผูบ้ริโภค 
(Inflation) 

- การคา้ระหวา่งประเทศ น าเขา้ส่งออกส้ินคา้ และ 
ดุลการช าระเงิน(Foreign Trade and Balance of 
Payment) 

- ขอ้มูลทางดา้นการเงินและธนาคาร (Monetary, 
Banking )  

- ขอ้มูลราคาสินคา้ ข้ึนอยูก่บัแต่ละประเทศ (Price)  

- ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว (Tourism)  

 

- ขอ้มลูดา้นการคมนาคมขนส่งและส่ือสาร ขอ้มูล
ข้ึนอยูก่บัแต่ละประเทศ (Transport & 
Telecommucation) 

- ตลาดเงิน (Financial Market) 
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2. ข้อมลูรายวนั (Daily Database) 

เป็นข้อมูลทีจ่ดัเกบ็เป็นรายวนัของแต่ละประเทศ ดัง่นี:้  

- ราคาสินคา้ และ ราคาสินคา้ล่วงหนา้ 
(Commodity Prices and Futures) 

- อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก(Deposit Rate) 

- ตลาดการเงิน และตลาดล่วงหนา้ (Financial and 
Futures Market) 

- อตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate) 

- อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (Forward Rates) 

- การเงิน (Monetary)  

- สถิติของธนาคาร (Banking Statistic) 

- อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน (Interest and 
Foreign Exchange rates) 

- อตัราเงินกุร้ะหวา่งธนาคาร  (Interbank Offer 

Rates) 

- ขอ้มูลหุน้ (Government & Other Securities) 

- อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Lending Rates) 
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3. ฐานข้อมลูจีน / อินเดีย / บราซิล / 
รสัเซีย  และ อินโดนีเซีย เชิงลึกPremium 

China/ India/ Brazil/ Russia / Indonesia 

Database ฐานขอ้มูลของจีนแบบเจาะลึก เป็นการเก็บ
ขอ้มูลโดยเนน้ตลาดเมืองจีน โดย ขอ้มูลยอ้นหลงั กลบัไป
ถึงปี 1949  โดยจะมีขอ้มูลครอบคลุม ขอ้มูลใน
ระดบัประเทศ ภูมิภาค และ จงัหวดั โดยจะมีทั้งขอ้มูล
เศรษฐกิจมหภาค รวมถึง ขอ้มูลทางดา้นอุตสาหกรรมซ่ึง
ขอ้มูลจะมีถึง 180,000 หวัขอ้ CEIC เอาขอ้มูลมาจาก
แหล่งขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงรวมถึง, 60 หน่วยงานรัฐบาล และ
องคก์รต่างๆอีกเป็นจ านวนมาก 
ฐานขอ้มูลของจีนแบบเจาะลึก เป็นการเก็บขอ้มูลโดยเนน้
ตลาดเมืองจีน โดย ขอ้มูลยอ้นหลงั กลบัไปถึงปี 1949  โดย
จะมีขอ้มูลครอบคลุม ขอ้มูลในระดบัประเทศ ภูมิภาค และ 
จงัหวดั โดยจะมีทั้งขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค รวมถึง ขอ้มูล
ทางดา้นอุตสาหกรรมซ่ึงขอ้มูลจะมีถึง 180,000 หวัขอ้ 

CEIC เอาขอ้มูลมาจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงรวมถึง, 60 
หน่วยงานรัฐบาล และองคก์รต่างๆอีกเป็นจ านวนมาก 
หัวข้อครอบคลุมคร่าวๆ  

บญัชีรายไดป้ระชาชาติ (National Account)  

ภาคเกษตรกรรม (Agriculture Sector) 

การเงินสาธารณะ (Government and Public Finance)  

ภาคการผลิตและเหมืองแร่Mining and 

Manufacturing Sector    
สถิติจ านวนประชากร (Socio-Demographic)  

ภาคก่อสร้าง (Construction Sector) 

ตลาดแรงงาน (Labor Market)  

ภาคอสงัหาริมทรัพย ์(Real Estate Sector) 

การส ารวจครัวเรือน (Household Survey)  

ภาคขายส่ง ขายปลีก (Wholesale, Retail Sector) 

ตลาดสินคา้ผูบ้ริโภค (Consumer Goods Market)  

ภาคคมนาคม และ โทรคมนาคม (Transport,  Telecom 

Sector)    
 เงินเฟ้อ (Inflation)  

ภาคการโฆษณา (Advertising Sector) 

การคา้ระหวา่งประเทศ (Foreign Trade)  

ภาคยานยนต ์(Automobile Sector) 

ดุลการช าระเงิน (Balance of Payments)  

ภาคเคร่ืองอิเลคทรอนิค (Electronic Sector) 

การเงินและธนาคาร (Money and Banking)  

ภาคพลงังาน (Energy Sector) 

อตัราดอกเบ้ีย  อตัราแลกเปล่ียน (Interest and 

Exchange Rate)  
ภาคปิโตรเคมี (Petrochemical Sector) 

การลงทุน (Investment)  

ภาคเภสชักรรม (Pharmaceutical Sector) 

การส ารวจธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business and 

Economic Survey)  

ภาคประกนัภยั (Insurance Sector) 

ราคา (Price)  

ภาคโลหะ และ เหลก็ (Metals and Steel Sector) 

ตลาดการเงิน (Financial Market) ภาคส่ิงทอ 

(Textile Sector) 
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4. ฐานข้อมลูท่ีใช้เป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรียบเทียบเศรษฐกิจของโลก (World 

Trend Plus Database)  

 
 Regional Aggregates ขอ้มลูรวบรวมในแต่ละภูมิภาค  

 เป็นขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค ของแต่ละภูมิภาค  13 ภูมิภาค ครอบคลุม 9 หวัขอ้ 

 Regional/Country Forecasts ขอ้มูล พยากรณ์ ระดบั ภูมิภาค /ประเทศ  

 เป็นขอ้มูลพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ ของ 16 ภูมิภาค  ถึง ปี 2019 

 Commodities Market ราคาสินคา้ 

 ครอบคลุม ราคาสินคา้ และ ดชันี ราคาสินคา้ ทั้ง  ตลาด อเมริกา ยุโรป รวมถึง เอเชีย 

 Global Economic Monitor  

 เป็นตวัช้ีวดัหลกัทางดา้นเศรษฐกิจ มากกวา่ 100 ตวั ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดม้ากกวา่ 100 ประเทศ รวม 16,000 series  

 ASEAN Indicators   

 ตวัช้ีวดัหลกัทางดา้นเศรษฐกิจขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ10 ประเทศAEC  

 

 HS Markit Purchasing Managers’ Index Headline Data (PMI Headline) 
 

ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือตวัเลขท่ีเกิดจากการ survey ผูป้ระกอบการเอกชน โดยผูจ้ดัท า survey ในกวา่ 30 ประเทศทัว่โลกคือ Markit 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceicdata.com/


      
w w w . c e i c d a t a . c o m  

ลกัษณะการท างานของ โปรแกรม 

๑. สามารถท่ีจะ น าขอ้มูล เขา้ออก ไปยงั excel ได ้โดยสามารถท่ีจะ สืบคน้ , เรียกดู , เปรียบเทียบ ซ่ึงสามารถแสดงผล

ทั้งตวัเลข และ แผนภูมิในรูปแบบต่างๆ ได ้

๒. ขอ้มูลท่ีแสดงมีการบอกแหล่งท่ีมาของขอมูลอยา่งชดัเจน 

๓. สามารถท่ีจะน าขอ้มูลต่างๆ มาเปรียบเทียบ เป็นทั้ง แบบ รายวนั รายเดือน รายไตรมาส และ รายปี 

๔. สามารถท่ีจะน ามาค านวณ อตัราการเจริญเติบโต หรือ ท าดชันีช้ีวดั ดว้ยตนเองได ้

๕. สามารถรองรับ Microsoft Window 7 ข้ึนไปและ Ms office 2007 ข้ึนไป 

 

ลกัษณะการใช้งานและให้บริการ รวมถึงบริการหลงัการขาย 

๑. โดยสามารถใชไ้ดเ้ป็นระยะเวลา  ๑ ปี นบัตั้งแตติ่ดตั้งระบบ 

๒. ในกรณีเกิดปัญหาการใชง้านทางผูใ้หบ้ริการจะท าการแกไ้ขจนสามารถใชง้านไดต้ามปกติ ภายใน ๑ วนันบัจากวนัรับ

แจง้ โดยจะรับประกนัตลอดระยะเวลาใชง้าน 

๓. สามารถสอบถามรายละเอียดและขอ้มูลเพ่ิมเติมไดผ้า่นระบบ Live Chat ตลอด 24ชม.  

๔. เม่ือมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลระหวา่งการใหสิ้ทธ์ิใชง้าน ทางบริษทัจะท าการปรับปรุงระบบให ้โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

๕. ทาง CEIC จะมีการฝึกอบรบการใชง้านฐานขอ้มูลใหฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
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โดยขอ้มลูทั้งหมดจะสามารถท่ีจะ Export ออกมาเพ่ือท าการใชง้านหรือเปรียบเทียบไดเ้ป็น ทั้ง Ms. Excel 

รูปแบบแผนท่ี, กราฟและ PDF   

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  

คุณเปรมมิกา โกโรวาลา โทร. (66) 2264 0338-41 |0989964945 |Email: pgorowara@isimarkets.com 
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